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Câ.mara gvlunicipat [e fularrryorã

Mairiporã. l6 de abril de 2019.

Encaminhe-se a(s) Comissão(ões) de

üÉ
É:l
ÉE
E]
E

.lustiça, Leqisla(àr,i Reíracào
Financas e orca,n€4to
Obras- e Servlios Púotic-oi-----
Educaçã0, Cuttúrr e Esoortê--_
planei. uso oclJp. parr do soto e MeoIã61-
Desenv. EconôrFrco e Tu smo

;11 Íi, í,1 lte,li q:: lãsg
Vice Presidente

Apresento à consideração dos nobres colegas, o incluso projeto de lei, que Dispôe
sobre denominação de Ruu Rogério Llotu Aniceto tle Matos a atual Rua Quatro, Estôncia Santa
Rita, Bairro Terra Preta, neste município.

Na certeza de que o projeto merecerá parecer favorável de vossas excelências, no
sentido da aprovação unânime, subscrevo-me.

Atenciosamente,

OM SIAS BARBOSA

Nobres Pares-

Z*lV

As Suas Excelências os Senhores.
VEREÁDORES DA CÂMARA MLNICIP.A.L DE MAIRIPORÃ

IJDO,E.M

0
lDI-P.VIMC

Esta[o [e São Sauto

Vere'ador Presidente
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Câmara guLunicipat [e %arnporã
Esta[o [e São cPaufo

Nobres Pares.

A presente propositura tem por finalidade denominar a Rua Quatro, localizada na Estância
Santa Rita, Bairro Terra Preta com o nome de Rogério Mota Aniceto de Matos, conforme todo
exposto no bojo da lei.

Desta forma, com a presente propositura contemplaremos esta região com o nome dessa
pessoa, que embora ainda em tenra idade tenha nos deixado, era honrosa, conhecida e respeitada.

Assim sendo, solicito aos nobres pares que votem favoravelmente à presente pretensão.

Plenrírio "27 de Março", 1 5 de abrii de 201 9.

Ri OME I{S BARBOSA
Vereador Presidente

/,I)I-P-M]MC

EXPOSICÃO DE \{OTIVOS
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Câ.maro lví.unicipaf fe foí-atnpora

Esta[o fe São (Pauto

Qlgto4jg: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVA:

Art. l" Fica denominada de Rua Rogério Mota Aniceto de Matos a atual Rua

Quatro, localizada na Estância Riia. Bairro Tena Preta, neste municipio, a qual tem a seguinte
descrição e confronlações:

I - inicia-se na Rua Paulina F'ranco de Camargo Vasques, possuindo
aproximadamente 240 metros de comprimento por 5,00 metros de largur4 com as coordenadas
UTM E: 339085.24 N: 7425460.80.

Art.2' A planta de situação. o memorial descritivo, bem como a certidão de óbito
e o curriculo do homenageado e o teirno ce concordância dos moradores do local, ficam fazendo
partes integrantes da presente lei.

Art.3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrário.

Plenrírio "27 de Março". 1ó de abril de 2019.

o \{ SIAS BARBOSA
Vereedor Presidente

R

/DLP-MIMC

PRO.IETO DE LEI \" 208 DE 2OI9

Dispõe sobre denominação de Rua Rogério
Mota Ániceto de Matos a atuol Rua Quatro,
Estôncia Santa Rita, Bairro Terra Preta,
neste município.
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{m} PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
a a PÍÉr-nud.r. 

- 
-frarflpota

mww

r*ô\'§'À_
Rua Quatro inicia-se na Rua Paulina Franco de Camargo Vasques,pln aproximadamente

240 m de comprimento por 5,00 m de largura com§l6rdenadas ÚtM e,339085.24 N:

7 425460.80, segae a planta de situação que consta em nossos arquivos.

Mairiporã, 18 de março de 2019.

Resposta ao ofi cio ne LLU2O19

MEMORIAL DESCRITIVO

Conforme solicitação, segue a descrição da Rua Quatro, Estância Santa zuta - Terra Pretâ.

A. do E. . Cardoso

.Assessor II

CFT-BR ne 261600410-0

Al. Tibiriça no 374,Vila Nova - Mairiporá - SP CEP: 07600-000 - Telefone: 44'19-8046
www. maiÍipora.sp.qov. br E-mail: depto.obras@mairipora.sp. gov. br
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República Federativa do Brasil 4'
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO E COMARCA OE RIBEIRÃO PIRES

REGTSTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
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NOME: Rogério Mota Aniceto de Matos - Solteiro
FILIAÇÃO: Pai: Sebastião Aniceto de Matos / Mãe: Sônia
Regina Mota de Matos
Irmã: Daiane Mata Aniceto de Matos
Nasc.: São Paulo - l3 de Setembro de l98l
Obito: São Paulo - 18 de Agosto de 1997
ldade: 15 anos

Estudo: 8o série - lo grau
Parlicipava de eventos e assuntos que envolviam a escola.
Relieião: Católica
Participava do Grupo de Jovens, ajudava nos cuidados da igreja e
atuava no trabalho social local.
Patrulha Mirim: Foi membro por algum tempo
Família: Um bom filho, zelava pela mãe que tinha problemas de

saúde e pela guarda da irmã mais nova. O pai é caminhoneiro.
Sociedade: Era muito bem quisto pelos vizinhos e amigos, pois os

tratava com respeito.
Não usava drogas e nada de álcool,
Era muito brincalhão e conversador, por esse motivo tinha
facilidade de fazer boas amizades.
Esportes preferidos: Pesca, futebol e artes marciais.
Sonhos: Nunca falava em sonhos, comentava apenas a realidade.
Vivia momentos com sabedoria.

HISTORICO

DESCRIÇÃO VIDA ATIVA



Câmara Wl-unicipaf fe %orrrporã
{Esta[o [e São (Paufo

di sp pe cumprirmos com o osto no anti o s da Mun i
da (Rua) (Avenida) ( E strada )

Afimd ne 3.318.
enao 7

abaixo assinados, pelo p nesente informamos

Rua ) (Avenida) E strafla )

de 25/f7/13, nos,
proprietár'ios ou

que CoNCORDAMOS com a proposta de (altenação) denominação da
para (Rua) (Avenida) (Estrada)

monadones
monadores,

a^- n

/(cru A -l.r\o

E atnavés do presente declaramos que os dados informados, bem como as assinatunas apostas nefletem
a expressão da verdade, sob as penas da lei.

RG ASSINATURANOME

3-u €U. lto -e «x-.Â.t eJà,c d^ hJ^.rt€hÉ

JoQ \e Goo 2at-$ V/ol*r- l *-*Yrrr.t-'n- J4-)*-
\u ',aQaOCeQ.-5\,r-^,n

Z

leo //83 6{30 76frTzo nta 1< z 4-s ?,1 /.e-
Zaa e?4i.\lJ-
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ABAIXO-ASSINADO
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Jo17t0412019 Locamarl cópra proietos de lei no 206, 207,208 209 e PLC 16/19

cópia projetos de lei no 2O6, 2O7,2O8,2O9 e PLC 16/19.
<protocolo@camaramairipora.sp. gov.br>

alexandre boava <alexandreboava @camaramairipora. sp. gov. br>, Antonio Ap.
Barbosa da Silva < tonhe@camaramairipora.sp.gov. br>, carlos auqusto forti
< gusto@cama ramairipora.sp,gov. br>, <pastorcicero@camaramairipora,sp,gov.br>,
doriedson antonio da silva freitas <dori@ca maramairipora.sp.gov. br>, professoressio
< professoressio@camaramairipora,sp,gov.br>, Nil
< vereadorn il@camarama iripora.sp.gov. br>, Manoel Ricardo Ruiz
<chinaoruiz@camãramairipora.sp,gov.br>, marcinhodaserra
< ma rcin hodaserra@camaramairipora, sp,gov. br>, marcoa ntonio
< ma rcoa ntonio@camaramairipora. sp. gov. br> 3 mais...

L7 /04/2019 71:4O

A

Pa rô

Data

projleicompl6.l9.pdf ( 7.0 MB)
proj2oT .19.pdÍ ( 1.0 MB)
proj208.19. pdf (980 KB)
proj209. 19.pdf (3.2 MB)
proj206.19.pdf ( 1.9 MB)

hltpsJ/webmait-§6guro.com.bÍlc!.na,amêiripora.sp.gov.br/v2l?-lâsk=mail&-âction=prinl&-uid=4078&-mbox= lNBOX.enviada6&-êxtwin= 1 111

Assunto:

De
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' 496/ 2.0.19 - Documento N"
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IIPO DO DOCU MENTO PROJETO DE LEI

ASSUNTO
Dispõe sobre denominação de Rua Rogério Mota Aniceto de Matos a atual Rua

Quatro, Estância Santa Rita, Terra Preta, neste município.
AUTOR:

DATA t7 /4/2019 - L2:3 lsrrurçÀo ABERTO

REMETENTE Procuradoria -lurídica
l"

ESTINATARIO
ComissSo de Justiça, Legislação e
Redação

oEscRrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (Art. 85 e seguintes do RI)

. PPS

192.168.1.49/legislatavowêb/tramito.asp?pSelecao=2&plipoDoc='l &pIpoOocAux=O&pAno=2019&pNumero=208&pOÍigem=2 1t1

lRica rdo Messias Barbosa
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Câ.mara fuí.unicipat [e fuÍatnporã

Parecer ao Projeto de Lei n' 208/2019. dispõe sobre denominação de Rua Rogério Mota
Aniceto de Matos a atual Rua Quatro, Estância Santa Rita, Bairro Tena Preta, neste município.

I - RELATORIO

O Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa propõe a matéria
em tela que denomina de Rua Rogerio Mota Anicelo de Matos a via pública acima mencionada.

II- VOTO DO II.ELATOR

orgânica Municipar n ."".t#Íl:l'i:[.:13''J"l:H:'Jüiiiffi 'Tüi]":"rlffii: f;
apresentação encontra amparo legal, regimental e constitucional.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer óbice às

normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam o objeto da propositura.

constitucionalidad""l.guliduflluntt 
d' todo o exposto, este Relator opina pela sua

E o meu parecer.

\tano o Ruiz

r\lrr

I{cl r

Esta[o de Sõo cPaufo

coMtssÃo prRir{aN oNtr oo .lusrrÇ,r,. Lrcrsl,.q.cÃo e RnoA,CÃo

No que tange aos aspectos gramatical. redacional e lógico a mesma
se encontra perfeita.

Plenário "27 de março", 6 de maio de 2019.
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Câmara ful-unicipot fe fuí-orriporã
lEstalo [e Sao (Paulo

A Comissão Permanente de Justiça. Legislação e Redação em reunião de 6 de maio de 2019,
considerando a posição do nobre Relator. opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de
Lei n" 208/2019. Qr.ranto ao méri1o cabe aos Senhores Vereadores a decisão final. Não havendo
mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres
pares. Estiveram presentes os Seúores Vereadores: Alexandre dos Santos, Marco Antonio
Ribeiro Santos e Manoel Ricardo Ruiz.

Plenário "27 de março", 6 de maio de 2019.

Manoel utz
tc

NI Santos

ântos
idente

o\

rco An

,/Jâ PC

( olilssÀo PEItilt.\\t,r§il.. r)1..,t s'It(.\. t-tlc;tsl..\( Ào l. t{ED,\ÇÀo

)



07 t05t2019 CECAN4 - Sistema de Consulta Leg slativo

7/s/20r9 - 9127 JsrruaçÀo ABERTO

RÊMETEI\ÍE Procuradoria Jurídica loesrrrarÀaro Comissão de Financas e Orcamento
DEscRrçÃo NOI,IEAR RE[ÂTORIA E EXARARPARECER (ÂRT. 85 E SEGUINTES DO RI)

OÀTÂ 1714/2079 - t2i3 prruaçÀo ABERTO

REMÉTEiiIE Procuradoria lurídica prrrrnorooro Comissão de Justiça, Legislação e
RedaÇão

DEscrrçÃo NON,IEAR REI-ÁTORIA E EXARAR PARECER (Art. 85 e seguintes do RI)

l,
fr

'IPO 
OO DOCUMENÍO lnno:ero oe ler

ASSUNÍO: loispõe soore denominação de Rua Rogério Mota Aniceto de Matos a atual Rua
lQuatro, Estância Santa Rita, Terra Preta, neste município.

ATJTOR: lRicardo 14essias Barbosa

M){t6;o /ÉL rvxdc;

192.168.1 .49i legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pllpoDoc=1&p1lpoDocAux=0&pAno=2019&pNumero=208&pOrigem=2 1t1
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Câ.mara fulunicipaf [e %cnnpora

Parecer ao Projeto de Lei n" 208/2019. dispõe sobre denominação de Rua Rogério
Mota Aniceto de Matos a atual Rua Quatro. Estância Santa Rita. Bairro Tera Preta.

neste n.u,rnicípio.

r - Rrl,aróRro

O Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa propõe a

materia em tela denominando a via acima mencionada.

u- \'o'to IX) RELÂl'oR

A proposta do l-egislativo eln seus aspectos financeiro e

orçamentário se encontra em condições de receber parecer favorável.

Assim sendo, não havendo, qualquer impedimento que

obste a sua tramitação, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei n'
20812019.

A decisão quanto ao merito ficará a critério do Soberano
Plenário.

E o meu parecer

Plenário ''27 de m 4 de maio de 101 9.

Marcio Alefan de Olivcira

f,sta[o [e Sao cPaufo

COMISSÃO PERMANENTE DE FINANCAS E ORÇAMENTO
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Câmara fuLunicipaf fe %-arriporã
lEsta[o fe São Qaulo

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em reunião de 24 de maio de 2019.
considerando a posição do noble Ilelator. opinou unanitrteutente pela aprovação do
Projeto de Lei n" 208/2019. Quanto ao nrérito cabe aos Senhores Vereadores a decisão
final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai
devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Seúores Vereadores:

Alexandre dos Santos, Carlos Augusto Forti e Marcio Alexandre Emidio de Oliveira.-.-.

Plenário "27 de março",24 de maio de 2019.

os ortiu o

P

Marcio Alexan o Olivcira
Vice- st te

tosrc osd naS

Secretári

/.râpc

(olttssÃo t,t..R\t,\\1..\-I[. I)ll t.'t\ \\(.\s I,. oI{(.\\lE\l o
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Câmaro fuí-unicipat [e fuÍaffiporo
lEstaío [e Sao ?aufo

corussÁo pERMANENTE DE EDUCACÂo, culruna E ESpoRTES

Parecer ao Projeto de Lei n" 208/2019. dispõe sobre a denominação de Rua Rogério Mota
Aniceto de Matos. a atual Rua Quatro. Estância Santa Rita. Bairro Terra Preta, neste município.

t - nct..rtriRto

O Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa propõe a matéria
em tela denominando. a via acima mencionada.

II. VOTO DO RtrLATOR

Aniceto de Matos . ",,", f,.o'ô',T[. T:[1,:['1J,',T ff ::tffi" T.H"r,*:T|:,f;i:
reivindicação dos moradores resiclentes na mencionada via pública;

Diante de todo o exposto este Relator opina pela conveniência e

oportunidade e aprovação total da presente propositura.

A decisão quanto ao mérito ilcará a critério do Soberano Plenário.

E o meu parecer

Plenário "27 de março", 28 de maio de 2019.

il

/Àâbs
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Câ.mara fuí-unicipaf [e fuí.atnporã
lEstaío fe São Saub

.\ rr

c- Presidcnte

a

(

sto tn À,^.Iun
Secretário

/JNpc

co;r'ttssÀ«l pnltu.rltl'Ln trt.. t..llucr,,rcÃo. c't t-tt tlr e espontrs

A Comissão Permanente cle Educação. Cultura e F-spones enr reuniào de 28 de maio de 2019.
considerando a posiçâo do nobre Reliitor. opinou unanimemente pela aprovaçâo do Projeto de
Lei n'208/2019. Qr.ranto ao merito cabe aos Seúores Vereadores a decisão Íinal. Não havendo
mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres
pares. Estiveram presentes os Seúores Vereadores: Antonio Aparecido Barbosa da Silva, Cicero
Pereira dos Santos e Essio Minozzi Junior.-.-.-.-.-.-.-

Plenário "27 de março", 28 de maio de 2019.
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Câmara lVl-unicipaf fe %arrtporã

Estafo cfe São Qaufo

-tA4- FOLII;\ I) I,l VO'l'.,\(--Ã o
Reunião
ltcm

t

S'$:niritt
L,/ -

Reunião
Processo

uiury#'^
( ) do Expedientc
( f ) da ordcm do Dia

(
(
(
(
(

(
(

(
(
(

(
(

(
(
(
(
(

Ohicto tle \/otação

) Projeto de Emenda à Lei Orgàrica do Municipio

) PLojeto dc Lei Complementar
Projeto de Lei Ordinária
h ojeto de Decreto LegisJativo

) Projeto de Resolução

) Substitutivo

) Enrenda Aditiva
) Emenda Modificativa
) Emenda Substitutiva

) Errenda Supressiva

) Subemenda

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Rcqucrimento

) It4oção

) OLrtlo

I{cs ultr rlo du Votacão

( ) Rejeitado
($) Aprovado em Discussão Unica
( ) Aprovado com Emendas
( ) Aplovado em l"Discussão e Votação
( ) Aprovado em 2" Discussão e Votação
( ) Aprovado em Regime de

( ) Aprovado na forma do Substitutivo
( ) Não alcançou "quorum" para aprovaçào
( ) Rejeitado o Veto
( )MantidooVeto
( ) Outro

ObscrvaçÍo:

Carlos

PSDMarcio Alexandre Ernidio de Oliveir

Ii.icardo Messias Barbosa PSDB

PSCWilson llo o l{ondina

cnririo "27 de N'Il ,'ç,r",_& tlc

lrs itl

,r"/OLq

,

----l

Alexandre dos Santos
Antonio Barbosa da Silva

§im Nnc

Marco Antonio Ribeiro Santos

Valdcci Fernandes

TOTI' L

I)P S )<
PSDB \(
PTB x
PSC

REDE xCiccro Pcreira dos Santos

Doriedson Antonio da Silva Freitas
PDT {Essio Minozzi Junior
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Câmara 1Ví-unicipaf fe %affipora
Esta[o fe São cPaufo

Oficio n" 362/2019

Mairiporã,29 de maio de 2019.

Excelentíssimo Seúor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na l7' Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO DE LEI
n" 20812019, ql:e Dispõe sobre denominação de Rua Rogério Mota Aniceto de Matos a atual Rua

Quatro, Estância Santa Rita, Terra Preta, neste município.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do prazo legal,
transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado Projeto.

Respeitosamente,

o SIAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYTJKI ÀIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã
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Câ.mara fulunieipaf de fuLaffipora
trstada {e São@auto

AUTO(;RAFO DO PROJE'TO DE LEI N'208 DE 2019

Dispõe sobre denominação de Rua Rogério
Mota Anicelo de Matos a aíual Rua Qualro,
Estância Santa Rita, Bairro Terra Preta,
neste municípío.

(AUI9IIA: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

,r. cÂN.ranq. MUNICIPAL »p uarnrponÃ APRovou:

Art. 1" Fica denominada de Rua Rogério Mota Aniceto de Matos a atual Rua

Quatro, localizada na Estância Santa Rita, Bairro Terra Preta, neste município, a qual tem a

seguinte descrição e confrontações:

I - inicia-se na Rua Paulina Franco de Camargo Vasques, possuindo
aproximadamente 240 metros de comprimento por 5,00 metros de largura, com as coordenadas

UTM E: 339085.24 N: 7425460.80.

Art. 2" A planta de situação, o memorial descritivo, bem como a certidão de óbito
e o currículo do homenageado e o termo de concordância dos moradores do local, ficam fazendo
partes integrantes da presente lei.

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contriirio.

Plenário "27 deMarço",29 de maio de 2019.
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PREFEITUR.& MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTÁDO DE SÃO PÁULO

Oficio n'041/2019
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Senhor Presidente.

Atenciosamente,

Diretora Administrativa
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